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บทคัดย่อ
บทนา: ชั้นสเมียร์ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน จึงมีการแนะนาให้ ทาการกาจัดชั้นสเมียร์
ก่อนฟอกสีฟันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั น ในปั จจุบัน ยังไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่แน่ชัด
เกี่ยวกับประโยชน์ของการกาจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟั นภายหลังการกาจัดชั้นสเมียร์ด้วย
กรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 แล้ วฟอกสีฟันด้ วยสารโซเดียม
เพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่น
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: นาฟั นกรามน้ อย จานวน 90 ซี่ มาย้ อมสีฟันด้ วยเลือดมนุษย์ โดยแบ่งฟั นออกเป็ น
3 กลุ่มเพื่อทาการกาจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ล้ างผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้ วยนา้ กลั่น 10
มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที กลุ่มที่ 2 กาจัดชั้นสเมียร์โดยทาผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อ ในด้ วยกรดฟอสฟอริก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 15 วินาที แล้ วล้ างออกด้ วยนา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที กลุ่มที่ 3 กาจัดชั้นสเมียร์
โดยล้ างผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้ วยสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 5 มิลลิลิตร แล้ วแช่ท้ งิ ไว้ 60
วินาที ล้ างออกด้ วยนา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที แล้ วทาการฟอกสีฟันด้ วยโซเดียมเพอร์โบเรตผสมกับนา้ กลั่น
โดยเปลี่ยนสารฟอกสีฟันเมื่อครบ 7, 14 และ 21 วัน ทาการวัดสีฟันด้ วยเครื่องวัดสีฟัน และวัดความแข็งผิวเนื้อฟั น
ต่ อ ไป วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ One-Way ANOVA และเปรี ย บเทีย บเชิ ง ซ้ อ นโดยใช้ post-hoc test (Tukey
Honestly Significant Difference (HSD)) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดลอง: เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟอกสีฟันภายในกลุ่มทดลองเดียวกันที่เวลา 7, 14 และ 21
วัน พบว่ า ประสิทธิภาพการฟอกสีฟันด้ ว ยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่น ร่ วมกับการกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรด
ฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในทุกกลุ่มทดลอง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน พบว่า ประสิทธิภาพการ
ฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟั นภายหลังการฟอกสีฟัน ไม่มีความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระหว่ างกลุ่ม
ทดลอง
สรุป: ภายใต้ ข้อจากัดของงานวิจัยนี้ พบว่า การฟอกสีฟันด้ วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่นร่วมกับการ
กาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ไม่มีผล
เพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและไม่มผี ลเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเนื้อฟันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ชั้นสเมียร์ ประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน ความแข็งผิวเนื้อฟัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90112
Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90112
*Corresponding author. E-mail: Kwunklao.S@outlook.com

723

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

Abstract
Introduction: Removal of smear layer has been suggested prior to placement of bleaching agent in order
to improve the effectiveness of intracoronal bleaching. However, there is no evidence available on the benefit of
smear layer removal on the effectiveness of intracoronal bleaching.
Objectives: To evaluate the effects of smear layer removal, using 37 % phosphoric acid or 17% EDTA
prior to intracoronal bleaching on shade improvement and dentin hardness
Materials and methods: Ninety extracted premolars were artificially stained with human blood and divided
into 3 groups according to smear layer removal protocol. Group I: distilled water 10 ml, Group II: 37% phosphoric
acid gel for 15s and Group III: 17% EDTA 5 ml, for 60s followed by rinsing with distilled water. Subsequently,
sodium perborate mixed with distilled water was placed and changed at day 7, 14 and 21. Shade measurement and
dentin hardness testing were performed at 7, 14 and 21 days. Data were analysed by One- Way ANOVA and
post-hoc test (Tukey Honestly Significant Difference (HSD)) (p < 0.05).
Results: In all groups, significant shade improvements were observed at all time points. However, there
were no significant differences among groups on shade improvement and dentin hardness at 7, 14 and 21 days (p > 0.05).
Conclusion: Within the limitations of this study, smear layer removal with either 37% phosphoric acid or
17 % EDTA did not increase the effectiveness of intracoronal bleaching on shade improvement and did not affect
hardness of the dentin.
Keywords: smear layer, effectiveness of intracoronal bleaching, dentin hardness
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บทนา
การเปลี่ยนสีของฟั น (tooth discoloration) หรือฟั นมีสีคลา้ ผิดไปจากปกติ เกิดได้ จากสองสาเหตุหลักได้ แก่
สาเหตุจากภายในฟั น (intrinsic discoloration) และสาเหตุจากภายนอกฟั น (extrinsic discoloration) หรือเกิดร่วมกัน
ของทั้ ง สองอย่ า ง โดยการเปลี่ ย นสี จ ากสาเหตุ ภ ายในฟั น เกิ ด จากการมี โ มเลกุ ล ของสารสี ท่ี เ รี ย กว่ า โครโมเจน
(Chromogen) ฝังอยู่ ในเนื้อฟั นและเคลือบฟั นระหว่ างกระบวนการสร้ างฟั นในสภาวะต่างๆ (Watts & Addy, 2001)
เช่น การตายและสลายตัวของเนื้อเยื่อใน หรือการที่ฟันได้ รับอุบัติเหตุหรือฟั นผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน ปั จจุบันการฟอกสีฟัน
เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ของการรั ก ษาฟั น ที่ เ ปลี่ ย นสี ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มเนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ก ารรั ก ษาในเชิ ง อนุ รั ก ษ์
(Conservative) ทาได้ ง่าย ราคาไม่แพง และส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ผ ลเป็ นที่ น่ า พอใจแก่ ผู้ ป่ วย โดยการฟอกสีฟั น ในฟั น ที่
ได้ รับการรักษาคลองรากฟั นแล้ วนิยมทาการฟอกสีฟันภายในตัวฟั น ซึ่งวัสดุและวิธีการฟอกสีฟันมีหลายวิธี อย่ างไรก็ตาม
บางการศึกษา (Fogel & Pashley, 1990; Pashley, 1984a) พบว่า ชั้นสเมียร์ (Smear layer) เป็ นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการฟอกสีฟัน เนื่องจากชั้นสเมียร์จะลดการซึมผ่านของเนื้อฟัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่ของสารฟอก
สีฟันได้ ดังนั้น จากการศึกษาของ Fuss, Szajkis, &Tagger, 1989, pp.362-364 (Fuss, Szajkis, & Tagger, 1989)
จึงแนะนาให้ กาจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน โดยการเตรียมพื้นผิวก่อนฟอกสีฟันด้ วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ
37 เป็ นเวลา 15 วิ น าที พบว่ า เทคนิ ค ดังกล่ าวสามารถกาจัด ชั้น สเมีย ร์ ได้ ดีแ ละเป็ นการเปิ ดท่อเนื้อฟั น (dentinal
tubules) ทาให้ สารฟอกสีฟันสามารถผ่ านเข้ าไปในเนื้อฟั นได้ มากขึ้น อาจช่ วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันได้
อย่างไรก็ตาม บางการศึกษา(Casey, Schindler, Murata, & Burgess, 1989; Horn, Hicks, & Bulan-Brady, 1998) พบว่า
การกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 ไม่มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน ดังนั้น
การเตรียมผิวฟั นก่อนการฟอกสีฟันโดยการกาจัดชั้นสเมียร์จึงยังคงเป็ นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ นอกจากนี้ จาก
การศึกษาของ Lewinstein, Hirschfeld, Stabholz & Rotstein, 1994, pp61-63 (Lewinstein, Hirschfeld, Stabholz, & Rotstein,
1994) พบว่า การฟอกสีฟันมีผลต่อโครงสร้ างทางกายภาพของฟั น เช่น ผลต่อความแข็งแรงระดับจุลภาคของเคลือบฟั น
และความต้ านทานต่อการขัดสี ซึ่งค่าที่ได้ จะมีความแตกต่างกันไปตามวิธกี ารทดลอง
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ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ร ายงานผลของการฟอกสี ฟั น โดยการใช้ สารละลายกรดเอทิ ลี น ไดเอมี น เตตระอะซิ ติ ก
(Ethylenediaminetetraacitic acid) หรือสารละลายอีดีทีเอ (EDTA) มาใช้ ในการเตรียมผิวฟั นก่อนการฟอกสีฟันเพื่อ
ก าจั ด ชั้ น สเมี ย ร์ ซึ่ ง จากหลายการศึ ก ษา(Goldman, Goldman, Cavaleri, Bogis, & Lin, 1982; Horn et al., 1998;
Yamada, Armas, Goldman, & Lin, 1983) พบว่ า สารละลายอีดีทีเอ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 มีความสามารถในการ
ละลายสารอนินทรีย์ซ่งึ เป็ นส่วนประกอบของชั้นสเมียร์ได้ ดี จึงมีคุณสมบัตใิ นการกาจัดชั้นสเมียร์ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
สมมติฐานว่าการเตรียมผิวฟั นก่อนการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั น โดยการกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 37 และสารละลายอีดีทีเอ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 จะให้ ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟัน และมี ผลต่อ
ความแข็งผิวเนื้อฟันไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยเรื่องนี้อาจนาไปสู่ทางเลือกในการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ตอนที่ 1 การเตรียมกลุ่มตัวอย่าง (Sample preparation)
1.1 นาฟั นกรามน้ อยแท้ บนและล่างซี่ท่ี 1 หรือ 2 ซึ่งถูกถอนเพื่อการจัดฟั นจากผู้ป่วยอายุระหว่าง 18-35 ปี จานวน 90 ซี่ มา
ถ่ายภาพรังสีก่อนเริ่มการศึกษา (original film) ในแนวด้ านแก้ ม ด้ านลิ้นและแนวใกล้ กลาง ไกลกลาง และวัดขนาดโพรง
เนื้อเยื่อในจากฟิ ล์มด้ วยไม้ บรรทัดเหล็ก เลือกฟันที่มขี นาดโพรเนื้อเยื่อในใกล้ เคียงกันมาใช้ ในการทดลอง
1.2 ตัดส่วนปลายรากฟั นออกโดยให้ มีความยาวรากฟั นซึ่ง วัดที่ตาแหน่ งรอยต่อเคลือบฟั นกับเคลือบรากฟั น (CEJ)
ทางด้ านแก้ ม 4 มิลลิเมตร ด้ วยเครื่องตัด Buehler รุ่น Isomet 4000
1.3 กรอเปิ ดทางเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อใน (access opening) และทาการกรอขยายทางเข้ าสู่คลองรากฟั นให้ มีรูปร่ างที่เหมาะสม
โดยระหว่างทาการเปิ ดและขยายคลองรากฟันล้ างด้ วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 2.5 10
มิลลิลิตร ด้ วยเข็มขนาด 27
1.4 ทาการย้ อมสีฟัน (artificial staining) โดยดัดแปลงจากการศึกษาของ Freccia, &Peters, 1982, pp. 67-69
(Freccia & Peters, 1982) (รายละเอียดในขั้นตอนที่ 3)
1.5 ทาการอุดคลองรากฟั นด้ วยวัสดุบูรณะฟั นชั่วคราวเควิตอน (Caviton (GC corporation, Tokyo, Japan))
โดยอุดให้ ต่ากว่าระดับรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (CEJ) ด้ านแก้ ม 1 มิลลิเมตร จากนั้นนาฟันทดสอบมาทาการ
กรอภายในโพรงเนื้อเยื่อในโดยใช้ หัวกรอทังสเตนคาร์ไบด์รูปทรงกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.4 มิลลิเมตร (round
tungsten carbide bur (Dentsply, Maillefer, Tulsa Dental, Tulsa, USA)) เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ลั ก ษณะของชั้ น สเมี ย ร์
เท่ากันทุกกลุ่มตัวอย่าง
1.6 ถ่ายภาพรังสีในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง เพื่อคัดเลือกฟั นที่มีความหนาบริเวณช่ วงกลางของ ส่วนตัวฟั นด้ านแก้ ม
(Middle third of buccal surface) ประมาณ 2.5-3.0 มิลลิเมตร มาใช้ ในการศึกษา จากนั้นนานา้ ยาทาเล็บมาทา
เคลือบส่วนปลายรากฟันจนถึงระดับรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันโดยทาการเคลือบ 1 ชั้น (รูปที่ 1)
1.7 ทาการทดลองแบบอาพราง (blinded technique) ตลอดการศึกษาโดยเขียนหมายเลขลงบนส่วนรากฟันด้ านแก้ มของฟั น
ทดสอบแต่ละซี่เพื่อให้ สามารถระบุซ่ีฟันและทาการวัดซา้ ได้ ในแต่ละซี่ โดยผู้ทดลองไม่ทราบว่าซี่ฟันทดสอบอยู่ใน
กลุ่มทดลองใด

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฟอกสีฟันด้ วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่น ร่วมกับการกาจัดชั้นสเมียร์
ด้ วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดที เี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ซึ่งไม่ได้ กาจัดชั้นสเมียร์
2. เพื่อเปรียบเทียบความแข็งผิวเนื้อฟั นหลังการฟอกสีฟันด้ วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่น ร่วมกับ
การกาจั ด ชั้ น สเมีย ร์ ด้ ว ยกรดฟอสฟอริ ก ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 37 หรื อสารละลายอีดีทีเ อ ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 17
เปรียบเทียบกับกลุ่ม ควบคุมซึ่งไม่ได้ กาจัดชั้นสเมียร์
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1.8 วัดสีฟันก่อนและหลังฟอกสีฟันในวันที่ 7, 14 และ 21 วัน (รายละเอียดในขั้นตอนที่ 2)
1.9 หลังครบ 7, 14 และ 21 วัน สุ่มเลือกฟั นที่ฟอกสีฟันเสร็จแล้ ว กลุ่มละ10 ซี่ มาวัดความแข็งผิวระดับจุ ลภาค
(รายละเอียดในขั้นตอนที่ 4) ต่อไป
ตอนที่ 2 การวัดสีฟัน
วั ด สี ฟั น ด้ ว ยเครื่ องวั ด สีฟั น (VITA Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik, Germany)) ภายในห้ องมื ดที่มี
แหล่งกาเนิดแสงความสว่างคงที่ โดยใช้ โคมไฟและหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดย์ไลท์ (daylight) ความสว่าง 1200 ลักซ์ (Lux)
จานวน 1 หลอด และวัดความสว่างด้ วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ทุก 1 ชั่วโมง โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
ก. กาหนดตาแหน่งวัดสีฟันที่ด้านแก้ มบริเวณส่วนกลางฟันโดยใช้ ปากกาเมจิกสีแดงจุด 4 ตาแหน่ง (ด้ านใกล้ กลาง-ไกล
กลาง ด้ านใกล้ คอฟัน-ปลายฟัน) โดยให้ มรี ัศมีประมาณ 7 มิลลิเมตร (รูปที่ 1)
ข. ทาการวัดสีฟันด้ วยเครื่องวัดสีฟัน (รูปที่ 2 ) โดยทาการวัดซา้ 3 ครั้ง ห่ างกันครั้งละ 10 วินาที นาค่ าที่ได้ มา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยเปรียบเทียบค่าสีฟันและค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟัน (∆E)ที่ได้ ก่อนและ
หลังการฟอกสีฟันเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ

รูปที่ 1 แสดงการกาหนดจุดด้ านแก้ มเพื่อแสดงตาแหน่งวัดสีฟัน(จุดสีแดง)

รูปที่ 2 การวัดสีฟันด้ วยเครื่องวัดสีฟัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตอนที่ 3 การย้อมสีฟัน
นาฟันทดสอบมาปั่นย้ อมด้ วยเลือดมนุษย์โดยใช้ เครื่องหมุนเหวี่ยง ( centrifuge ) ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 10 นาที โดยทาการปั่นด้ วยเครื่องหมุนเหวี่ยงวันละ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็ นเวลา 6 วัน หลังครบ
6 วัน ทาการเปลี่ยนเลือดใหม่ และนาไปปั่นด้ วยวิธดี งั กล่าว 2 รอบ
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ตอนที่ 4 การฟอกสีฟันภายในตัวฟัน (Intracoronal bleaching)
4.1 การแบ่งกลุ่มทดสอบ
แบ่งฟันทดสอบออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มควบคุม (n = 30): DW ทาการล้ างผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้ วยนา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ น
เวลา 60 วินาที
ข. กลุ่มทดลองที่ 1(n = 30): H3PO4 ทาการทาผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้ วยกรดฟอสฟอริก ความ
เข้ มข้ น ร้ อยละ 37 (3M ESPE, Seefeld, Germany) ด้ ว ยพู่ กัน ขนาดเล็ก (Citisen, Promisee Dental Co.,
Ltd., China) ทิ้งไว้ เป็ นเวลา 15 วินาที แล้ วล้ างออกด้ วยนา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที
ค. กลุ่มทดลองที่ 2 (n = 30): EDTA ทาการล้ างผิวเนื้อฟั นบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้ วยสารละลายอีดีทีเอ
ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 17 ( ฝ่ ายเภสัช กรรม คณะทัน ตแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ) 5
มิลลิลิตร แล้ วแช่ท้ งิ ไว้ เป็ นเวลา 60 วินาที แล้ วล้ างออกด้ วยนา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที
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4.2 การฟอกสีฟัน
ก. ทาการฟอกสีฟันโดยนาโซเดียมเพอร์โบเรตผสมกับนา้ กลั่นด้ วยอัตราส่วนผงต่อนา้ เป็ น 2 กรัม: 1มิลลิลิตร ใส่
ในโพรงเนื้อเยื่อในของฟั นแต่ะละซี่ท่จี ะทาการทดสอบ ปิ ดทางเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในด้ วยวัสดุบูรณะฟั นชั่วคราวเควิ ตอน
จากนั้นนาฟันทดสอบไปเก็บไว้ ในตู้อบ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100
ข. เมื่อครบ 7, 14 และ 21 วัน ทาการวัดสีฟันด้ วยเครื่องวัดสีฟัน จากนั้นทาการเปลี่ยนส่วนผสมของโซเดียม
เพอร์บอเรตและนา้ กลั่น และทาการฟอกสีฟันเช่นเดิมซา้ ต่อไป
ตอนที่ 5 การวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคของเนื้ อฟันภายหลังการฟอกสีฟัน
5.1 ตัดชิ้นทดสอบในแนวขวางให้ มีความหนาชิ้นละ 2 มิลลิเมตร จานวน 2 ชิ้นโดยชิ้นแรกเริ่มวัดจากบริเวณใต้ รอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1 มิลลิเมตร ขึ้นไปทางส่วนตัวฟัน ได้ เป็ นชิ้นทดสอบ a (CEJ + 1 mm), b (CEJ +3 mm) (รูปที่ 3)
5.2 นาชิ้นตัวอย่างมาวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคโดยใช้ หัวทดสอบวิกเกอร์ส กดด้ วยแรง 50 กรัม เป็ นระยะเวลา 10 วินาที โดย
วัด 8 ตาแหน่ง (รูปที่ 4) โดยวัดในบริเวณด้ านแก้ ม ด้ านใกล้ กลาง ด้ านลิ้น และด้ านไกลกลาง ณ ตาแหน่งที่ห่างจากผนัง
โพรงเนื้อเยื่อใน 0.5 (i1, i2, i3, i4) และ 1(e1, e2, e3, e4) มิลลิเมตร จากนั้นนาชิ้นทดสอบมาวัดความยาวของเส้น
ทแยงมุมของรอยกดด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบวัดระยะความยาว ที่กาลังขยาย 500 เท่า นาความยาวเส้ นทแยงมุมที่ได้ มา
หาความแข็งผิวระดับจุลภาควิกเกอร์ ด้ วยสูตร HV =1.854 (F/d 2) (F = แรงที่ใช้ กด (กิโลกรัม) , d = ความยาว
ของเส้ นทแยงมุมของรอยกดบนพื้นผิว (มิลลิเมตร) โดยคานวณจาก d = (d1+d2)/2)
Mesial
b
a
CEJ

Buccal

E1

E2
I2

I1

Lingual
I4
E4

รูปที่ 3 แสดงแนวการตัด ซี่ ฟั นทดสอบ
เพื่อวัดความแข็งผิวระดับจุลภาค

E3

Li
Distal
รูปที่ 4 ตาแหน่งทดสอบความแข็งผิว
ระดับจุลภาควิกเกอร์ส

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสีฟัน (CIE L*a*b*) ค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟัน (∆E) ที่วัดได้ จากเครื่องวัดสี และ
ค่ าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุ ลภาควิกเกอร์ส (VHN) ภายหลังการฟอกสีฟัน โดยทาการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากร 3 กลุ่ม อิสระต่อกัน ด้ วยสถิตทิ ดสอบ One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้ วยสถิติทดสอบ Post-Hoc test (Tukey Honestly Significant Difference (HSD)) วิเคราะห์ทางสถิติโดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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I3
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลของการฟอกสีฟันจากการกาจัดชั้นสเมียร์ที่แตกต่างกันก่อนฟอกสีฟัน (รูปที่ 5)
ในการศึกษานี้ ค่าสีฟันก่อนเริ่มฟอกสีฟัน มีค่า L* อยู่ระหว่าง 54.67 และ 77.33 ค่า a* อยู่ระหว่าง -1.27 และ 5
ค่า b* อยู่ระหว่าง 9.27 และ 29.50 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันภายในกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน
พบว่าภายในกลุ่มทดลองเดียวกัน ค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันที่เวลา 7, 14 และ 21วัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันระหว่างกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน พบว่าทั้ง 3
กลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

H3PO4

ก่อนฟอกสีฟัน
และวันที่7

ระหว่างวันที่ 7
และวันที่ 14

ระหว่างวันที่ 14
และ วันที่ 21

ก่อนฟอกสีฟันและ
วันที่21

รูปที่ 5 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม DW กลุ่ม H 3PO4 และ
กลุ่มEDTA ที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตอนที่ 2 ผลค่าเฉลีย่ ความแข็งระดับจุลภาควิกเกอร์ของเนื้ อฟันหลังการฟอกสีฟันโดยการกาจัดชั้นสเมียร์ก่อน
ฟอกสีฟันที่แตกต่างกัน (รูปที่ 6)
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังการฟอกสีฟันภายในและระหว่างกลุ่มทดลอง ณ ตาแหน่งห่าง
จากผนังคลองรากฟัน 0.5 และ 1 มิลลิเมตร ในระดับเหนือรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1 และ 3 มิลลิเมตร โดยรวม
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตขิ องค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังการฟอกสีฟันทั้งภายในและ
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน
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H3PO4

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่ า การฟอกสีฟันทั้ง 3 วิธี สามารถทาให้ สีฟันขาวขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ในทุกๆ
ช่วงเวลา โดยพบว่า แนวโน้ มค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันจะมีค่าผลต่างมากที่สดุ ที่ช่วงเวลาหลังฟอกสีฟัน 7 วัน หลังจากนั้น
การเปลี่ยนแปลงของสีฟันจะมีแนวโน้ มลดลง โดยสังเกตพบว่ า เมื่อฟอกสีฟันเป็ นเวลา 14 วัน ค่าเฉลี่ยผลต่างของสีฟันกลุ่ม
EDTA จะมีค่ า มากกว่ า กลุ่ ม DW และกลุ่ ม H3PO4 แต่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ างกันอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ซึ่ ง จากผล
การศึกษานี้แสดงให้ เห็นว่ าในการฟอกสีฟันโดยการกาจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันด้ วยสารละลายอีดีทีเอ ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 17 อาจต้ องทาการฟอกสีฟันเป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 สั ปดาห์จึงจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างอย่ าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าสีฟันของทุกกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในทุก
ช่วงเวลา ดังนั้น อาจกล่าวได้ ว่าการกาจัดชั้นสเมียร์ ไม่มผี ลเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน โดยสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Horn, et al.,1998, pp.791-795(Horn et al., 1998) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟอกสีฟันของกลุ่มที่
กาจัดชั้นสเมียร์และไม่กาจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันด้ วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 โดยใช้ สารฟอกสี
ฟันชนิดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุ่มที่กาจัดชั้นสเมียร์และกลุ่ม
ที่ไ ม่ ก าจั ด ชั้ น สเมีย ร์ ก่อนการฟอกสีฟั น อย่ า งไรก็ต าม จากการศึ กษาของ Pashley, 1984, pp.13-29 (Pashley,
1984b) กลับพบว่าชั้นสเมียร์จะอุดท่อเนื้อฟั นและขัดขวางการแพร่ของสารฟอกสีฟันภายในโพรงเนื้อเยื่อในซึ่งอาจมีผล
ลดประสิทธิภาพการฟอกสีฟันได้ โดยอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของฟันที่นามาใช้ ในการศึกษา ชนิดของสาร
ฟอกสีฟันที่ใช้ ในการศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นต้ น
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุ ลภาควิกเกอร์สของเนื้อฟั นหลังทาการฟอกสีฟันด้ วยวิธีดังกล่าว
พบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาควิกเกอร์สภายในกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มทดลอง ณ ตาแหน่งห่ างจากผนัง
คลองรากฟั น 0.5 และ 1 มิลลิเมตร และระดับเหนือรอยต่อเคลือบฟั นกับเคลือบรากฟั น 1และ3 มิลลิเมตร ของกลุ่ม
DW กลุ่ม H3PO4และกลุ่ม EDTA หลังฟอกสีฟัน 7, 14 และ 21 วัน ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่ าการฟอกสีฟันในการศึกษานี้ไม่ส่งผลต่อความแข็งผิวระดับจุ ลภาคของเนื้อฟั น ซึ่งต่างจากการการศึกษาของ
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รูปที่ 6 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม DW กลุ่ม H3PO4 และกลุ่ม EDTAหลัง
ฟอกสีฟัน 7 14 และ 21 วัน ณ ตาแหน่งที่ห่าง จากผนังคลองรากฟัน 0.5 และ 1.0 มิลลิเมตร ในระดับเหนือรอยต่อเคลือบ
ฟันกับเคลือบรากฟัน 1 และ 3 มิลลิเมตร (cervical = ตาแหน่งในระดับเหนือรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1
มิลลิเมตร, coronal = ตาแหน่งในระดับเหนือรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 3 มิลลิเมตร)
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Lewinstein, et al., 1994, pp.61-63(Lewinstein et al., 1994) ที่พบว่าการฟอกสีฟันมีผลต่อโครงสร้ างทางกายภาพของเคลือบ
ฟั นและเนื้อฟั น อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ สังเกตพบว่ากลุ่มที่ทาการฟอกสีฟันด้ วยสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 30 ผสมโซเดียมเพอร์บอเรตไม่พบการเปลี่ยนแปลงของความแข็วผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟั นและเนื้อฟั นใน
การศึกษาดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดจากการที่สารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่นมีค่าความเป็ นกรดด่างประมาณ 9.7 จึงอาจช่วยลด
การเกิดการสูญเสียแร่ธาตุออกจากเนื้อฟันได้ ซึ่งต่างจากการใช้ สารฟอกสีฟันที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ท่มี ี
ค่ า ความเป็ นกรดด่ า งประมาณ 1.7 เช่ นเดีย วกับการศึกษาของ Chng, Palamara, & Messer, 2002, pp.62-67 (Chng,
Palamara, & Messer, 2002) ซึ่งเปรียบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเนื้อฟันในตาแหน่งส่วนนอก ส่วนกลางและส่วน
ในผิวเนื้อฟั น จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ทาการฟอกสีฟันด้ วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีค่าความแข็งผิวต่ากว่าทุกกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มที่ทาการฟอกสีฟันด้ วยโซเดียมเพอร์บอเรตผสมน้ากลั่น มีค่าความแข็งผิวระดับจุ ลภาควิกเกอร์ ส
ใกล้ เคียงกับกลุ่มที่ไม่ได้ ทาการฟอกสีฟัน นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Zafar & Ahmed, 2015, pp.315-320 (Zafar
& Ahmed, 2015) ซึ่งศึกษาผลของการกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 ที่เวลาต่างๆ ต่อความแข็งผิวเนื้อ
ฟั น พบว่า การกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 ที่เวลาต่างๆ ไม่มีผลต่อความแข็งผิวเนื้อฟั น
แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติและจากการศึกษาของSaha et al., 2017, pp.1-4 (Saha et al., 2017) ซึ่งศึกษา
ผลของการกาจัดชั้นสเมียร์ด้วยสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เปรียบเทียบกับนา้ ยาล้ างคลองรากฟั นชนิด
ต่างๆ โดยทาการล้ างด้ วยสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นเวลา 15 นาทีแล้ วนาไปวัดความแข็งผิวระดับ
จุลภาคของเนื้อฟั น พบว่า การล้ างด้ วยสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นเวลา 15 นาที ทาให้ ความแข็ง
ผิวระดับจุลภาคของเนื้อฟันลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ระยะเวลาที่ใช้ ในการกาจัด
ชั้นสเมียร์แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้ ามาก จึงอาจไม่ส่งผลต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคของเนื้อฟันได้
อย่ างไรก็ตาม แม้ ว่าการศึกษานี้จะพยายามควบคุมปั จจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลต่ อการทดลอง แล้ ว แต่ อาจมี
ข้ อจากัดบางประการได้ แก่ เป็ นการศึกษาในห้ องปฏิบัติการซึ่งอาจมีสภาวะแวดล้ อมแตกต่างจากสภาวะจริงในช่องปากของ
ผู้ป่วย และใช้ ฟันกรามน้ อยในการศึกษาแทนฟั นหน้ าเนื่องจากมีความจากัดเรื่องขนาดตัวอย่าง ดังนั้น ภายใต้ ข้อจากัดของ
การศึก ษานี้ พ บว่ า การฟอกสีฟั น ด้ ว ยสารโซเดีย มเพอร์โ บเร ตผสมนา้ กลั่ น ร่ ว มกับ การกาจัด ชั้ น สเมีย ร์ด้ ว ยกรด
ฟอสฟอริก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดที เี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ไม่มผี ลเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสี
ฟันและไม่มผี ลเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาควิกเกอร์สอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สรุปผลการศึกษา
การฟอกสีฟันด้ วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมนา้ กลั่นร่วมกับการกาจัดชั้นสเมียร์ด้ว ยกรดฟอสฟอริก ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือสารละลายอีดีทเี อ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ไม่มีผลเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาควิกเกอร์สอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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